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Endringsforslag til kravspesifikasjon for ny EVUweb 
Dette dokumentet inneholder endringsforslag til kravspesifikasjon for ny EVUweb innkommet fra 

NTNU. 

2.10 Kvitteringsepost 
Vi ønsker mulighet til å redigere teksten i kvitteringseposten som sendes ut når søknad er fullført.  
Det er forskjellige behov for informasjon i de forskjellige kursene. 

2.16 Minstekrav til første versjon av EVUWeb3 
Det bør også være mulighet for venteliste. Dette spesielt hvis det skal utvikles mulighet for stenging 
av kurs ved maks antall påmeldte. 

4.2 Menyvalg, side 15 
«På startsiden kan deltakerne finne ulike valg:» Det foreslås at fullførte kurs og betaling skal vises her. 
Dette er ok for kurs uten studiepoeng, men for kurs med studiepoeng mener vi at det er bedre at 
fullførte kurs og betaling vises på Studentweb. 
 
NTNU er snart i mål med et prosjekt hvor vi skal bruke Betalingsmodulen i FS til reskontro og få 
framvisning av betalingsinformasjon for kursavgift i Studentweb. Det vil bli ryddig for kursdeltakerne 
å finne betalingsinformasjon for kursavgift og for semesteravgift på samme sted. 

4.4 Varsler 

Vi mener at varsel om betaling av kursavgift skal komme på Studentweb og ikke på EVUweb for kurs 
med studiepoeng. For kurs uten studiepoeng er det fint at varsel om betaling av kursavgift kommer 
på EVUweb. 

8.3 Ønsker for framtiden 

NTNUs rutine på de fleste kurs er at vi foreta et manuelt opptak og genererer faktura etterpå. 
 
Vi legger nå opp til å bruke Betalingsmodulen i FS som reskontro og framvisning av 
betalingsinformasjon i Studentweb for enkeltstudenter. 
 
Hvis bedriften skal betale kursavgiften går det informasjon til et aksesspunkt (eksternt firma), som 
«sender ut» alle EHF-fakturaer og sender ut faktura som pdf-fil til de som ikke har EHF. 
 
NTNU har også kurs hvor det er automatisk opptak og hvor løsninger for direktebetaling er aktuelt. 
Dette må vel sees i sammeheng med omskriving/utvikling av Betalingsmodulen og evt. med NTNU 
sine egen utvikling av handlekurv. 

9.3 Avlagte kurs 

Vi ønsker at kursdeltakerne skal få informasjon om avlagte emner/studiepoeng (kurs) på Studentweb.  
 



For kurs uten studiepoeng kan evt. denne informasjonen vises på EVUWeb. Vi har ikke brukt 
«Godkjent = J» for å indikere at et kurs er fullført. 

EVUWeb og Studentweb 

Er det mulig å få til en løsning for informasjon om betaling, fullførte kurs og evt andre ting «speiles» 
på EVUWeb og Studentweb? 
 

10 Spørreskjema 

Vi har behov for å ha forskjellige spørreundersøkelser til forskjellige kurs. Eventuelt ha en standard 
spørreundersøkelse med mulighet for tilleggsspørsmål på enkelte kurs. Det bør også være mulig å 
svare forskjellig på det samme spørsmålet på forskjellige kurs. 
 
F.eks. 
Ønsker du dobbelt rom eller enkeltrom? 
På et kurs ønsker hun enkeltrom, men på et annet kurs ønsker hun dobbeltrom. 
 

Foretaksmodulen 
Vi viser til notatet «Juridiske avklaringer om planlagt ny funksjonalitet i EVUWeb» av 29.06.16. Der 
går det fram at det eneste foretaksregistrator kan gjøre er å registrere søknadene.  
 
Deltakerne må uansett logge seg inn og bekrefte søknaden, laste opp dokumenter og akseptere at 
det innhentes informasjon om dem. 
 
Basert på dette ser ikke NTNU det som hensiktsmessig at en videre utvikling av denne modulen 
prioriteres.  
 
Ved avtale med en bedrift om levering av et kurs (bedriftsinternt) foretrekker vi å håndtere dette på 
lik måte som de åpne kursene.  
 
Bedriften bestemmer hvem som skal få gå på kurset og sender oss liste over disse. Vi sender lenke til 
påmelding direkte til de som er plukket ut av bedriften. 


